
  

  מחוז ירושלים -  ל"גמלאי צהן ורגא "צוות"                                   
  94555ם מיקוד -בית החייל י, האלוף דוד שאלתיאלרחוב                                                    

   pjerusalem@tzevet.org.il  :ל"דוא 6235713-02פקס  6221758-02' טל                                                    
  

 
  22.5.12, ב"תשע סיון 'א, ירושלים                                                                                                                                

  16146:סימננו                                                                                                                                                                                                    
  לכבוד
  ות המחוז\חברי

  
  

  . שלום רב
  

  20.6.12-17נופש במלון כפר גלעדי בין התאריכים : הנדון
  

  :בין המועדים לעדי במלון כפר גנופש ם נקיים  - ות מחוז י\לאחר קבלת הצעה ייחודית עבור חברי
  
  - :תמוז להלן פירוט התוכנית' ז תמוז עד ל"כ 17-20.6.12' ד-'א

          
  17.6.12:' יום א          

 .ם -איסוף מרחבת הר הרצל י -08:00 •

 .איסוף מתחנת דלק רמות-08:15 •

  )    בוקר יש לדאוג לארוחת(איסוף מתחנת דלק מישור אדומים ועצירה לארוחת בוקר  -08:30 •

 .ארוחת צהריים במלון כפר גילעדי  -13:00-14:00  •

  . התארגנות ופעילות בידור של המלון, קבלת חדרים  -14:00-24:00 •
  

  : 18.6.12'  יום ב

  .ארוחת בוקר - 06:30-09:30 •

 .מדריך+ סיור חצי יום בגליל העליון עם אוטובוס צמוד  -10:00-14:00 •

 .הריים קלהארוחת צ -                      •

 .ארוחת ערב ופעילות בידור של המלון, פעילות חופשית -15:00-24:00 •
  

  19.6.12:'  יום ג

  .ארוחת בוקר -06:30-09:30 •

 ."הסליקים"סיור באתר  -10:00-13:00 •

 .ארוחת צהריים קלה -                      •

 . ארוחת ערב ופעילות בידור של המלון, פעילות חופשית  -14:00-24:00 •
  

  : 20.6.12'  יום ד

 .ארוחת בוקר -06:30-09:00 •

  . יציאה חזרה לכיוון ירושלים -11:00 •
  

  :הערות כלליות

  ". צוות"ניתן לבצע סיור חינם במוזיאון השומר בהצגת תעודת חבר  -

 .כל ערב פעילות בידור לאורחי המלון -

 .הנחה על טיפולי הספא 15% -

 . 21:30במלון בריכת שחיה מחוממת מקורה פתוחה עד  -

 .בסיס אירוח חצי פנסיון וארוחת צהריים ביום ההגעה -
  

  :תשלום

  )ם -מחוז י" צוות"מחיר מיוחד  ומסובסד לחברי (  ₪ 1,860: המחיר לחבילת הנופש לזוג •

  .1,580₪: המחיר ליחיד  •

 . ם-מחוז י" צוות"ח "האוטובוס להסעה וחזרה ע •
  

  :אפשרויות 2 -אופן תשלום ב

  .תשלומים  3-ב  תשלום באמצעות כרטיס אשראי  .א

 . ₪ 620: ס"ע 1.8.12    ,₪ 620: ס"ע 1.7.12,  ₪ 620:  ס"ע   1.6.12 :קים לחודשים'צ 3-תשלום ב  .ב
  
  . ות\חברים 40ביצוע הנופש מותנה במינימום הרשמה של  -

           
  .פקס  \ז  בדואר ולהעביר ישירות  למזכירות המחוב "בעת ההרשמה ותשלום יש למלא את הדף המצ -שימו לב         

                                                                   !המקומות מוגבל כל הקודם זוכה' מס                         
  

  , ב ב ר כ ה                                                                                                                                                                                                          
   

  "צוות"ר "יו- ר ברוך לוי"ד: העתק                 
  מלכה     שמעון                                                                      ר המחוז                                                  "יו -הרב יוסף וסרמן                               
  מנהל        המחוז                                           "                                                                                      צוות"ל "מנכ -דן נדיב                              



2 

   

  
  

  

  דף הרשמה מעודכן  לחיוב עבור נופש במלון כפר גלעדי

   
  ל מחוז ירושלים"גמלאי צה –קבוצה מתארחת 

  

  17-20.6.12  -תאריכי אירוח

  חצי פנסיון, שלושה לילות –בסיס אירוח 

  ₪  1,860    : מחיר לזוג לשלושה לילות

  ₪  1,580  : מחיר ליחיד בחדר לשלושה לילות

  
  _______________:יחיד  אחר  \זוגי   :   הרכב החדר____________________  שם האורח 

  
  _________________________טלפון נייד 

  
  ______________________תעודת זהות _____________  שם בעל כרטיס האשראי 

  
  _____   ________________________כרטיס ' מס____________סוג כרטיס אשראי 

  
  _______________ספרות אחרונות בגב הכרטיס   3_________ תוקף 

  
  הריני  מאשר למלון כפר גלעדי 

  תשלומים  בשלושהח "ש _________לחייב את כרטיס האשראי שלי בסכום 

  

  _____________________: חתימה

 

  

   -ולאשר קבלת המסמך בטל  pjerusalem@tzevet.org.il או במייל , 6235713-02 –לפקס ,  הזמנות ' נא להעביר לידי מח
  

  .  03-6173524/5או  02-6221758
  
  

  .04-6900040 –הטלפון של מלון כפר גילעדי  לבירורים נוספים ' לנוחיותכם מס
  
  
 
  

  !בברכת שהייה נעימה !  לבואכםמצפים 
  


